
PROGRAMA DE CURSO
Semestre Letivo: 2022.1

LICENCIATURA EM HISTÓRIA

COMPONENTE: CHF198 – Estudos Afro-Brasileiros CARGA
HORÁRIA

T - 60 Total
60Docente: Fabiana Paixão Viana P - 00

Ementa:

Relações Étnicas e Raciais no Brasil. Abordagem Históricas, Antropológicas e/ou
Sociológicas que analisam as experiências, discursos e valores dos Afro-brasileiros.
Estudos da História e Cultura Afro-Brasileira. A produção do conhecimento e o ensino de
história nos níveis fundamental e médio.

Objetivos:

Objetivos geral
● Capacitar o estudante para a reflexão, compreensão e debate crítico dos temas

pertinentes aos Estudos Afro-brasileiros.

Objetivos específicos
● Apresentar a Antropologia para os estudantes da disciplina, abordando os

principais conceitos correlacionados aos Estudos Afro-Brasileiros;
● Debater sobre os aspectos interseccionais de raça, classe e gênero na sociedade

brasileira;
● Discutir os principais temas relacionados aos Estudos Afro-brasileiros.

Significado do componente curricular para
formação profissional

A disciplina CHF 198 – Estudos Afro-brasileiros é importante por familiarizar o estudante
com os conceitos da Antropologia e dos estudos étnicos e raciais, estimulando o senso
crítico, a percepção e interpretação da realidade circundante, dentro e fora das salas de
aula.

Programa do componente curricular:



Aula 01: Apresentação da docente, da turma e da ementa da disciplina
Aula 02: A vida social dos africanos
Aula 03: O mito da democracia racial no Brasil
Aula 04: Heteronomia racial em Florestan Fernandes
Aula 05: Grupos étnicos e suas fronteiras
Aula 06: O corpo negro
Aula 07: Avaliação escrita
Aula 08: O negro no espelho
Aula 09: A solidão da mulher negra
Aula 10: Classe média negra
Aula 11: A cidade é para todos?
Aula 12: O negro na mídia e propaganda
Aula 13: O negro na literatura brasileira
Aula 14: A representação do negro no livro escolar
Aula 15: Intolerância religiosa

Habilidades e competências

Entender e assimilar os principais conceitos da Antropologia;

Compreender as relações entre a raça, classe e gênero na sociedade brasileira;

Analisar temas da realidade correlacionando-os com a Antropologia, História e estudos

étnicos e raciais;

Estimular a pesquisa e reflexão acadêmica dos estudantes.

Metodologia:

- Exposições dialogadas;

- Vídeos sobre os temas abordados;

- Discussão de filmes e músicas;

- Estudos dirigidos;

- Estudo e discussão de textos;

- Debates sobre os temas abordados

Avaliação:

A disciplina CHF 198 – Estudos Afro-brasileiros terá três avaliações, a saber:

- Avaliação escrita individual, valendo 10 pontos. A prova escrita será composta por duas

questões abertas, cada uma delas valendo 5,0 pontos. A avaliação terá duração de 4
horas.

- Análise fotográfica com o tema “Além do que se lê: Estudos Afro-Brasileiros no
cotidiano”. Esta avaliação será individual e valerá 10 pontos. O estudante deverá fazer
uma foto e escrever um texto reflexivo relacionado a fotografia com um dos temas
discutidos na disciplina.



- Seminário (apresentação oral: 4 pontos; parte escrita: 4 pontos, participação nos
debates: 2 pontos). Os seminários ocorrerão em grupos de até 3 estudantes. Cada
grupo poderá escolher um tema/texto da ementa. Somente será permitido um grupo por
texto. O texto básico será apresentado conjuntamente com a professora da disciplina, e
caberá à equipe apresentar uma nova abordagem do tema, com discussão de novos
autores e perspectivas. As apresentações orais ocorrerão de acordo com as datas
dispostas no cronograma do semestre, a depender do tema escolhido.
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